
The Tweed Run Manual
Σπέτσες | 11-13.10.2019



Το Tweed Run επιστρέφει τον Οκτώβριο στις Σπέτσες για 6η χρονιά

Φέτος το φθινόπωρο, το Tweed Run επιστρέφει για 6η συνεχή χρονιά στις Σπέτσες, 
από τις 11 έως τις 13 Οκτωβρίου. Το Poseidonion Grand Hotel καλωσορίζει για ακόμα 
μια φορά τους λάτρεις του ποδηλάτου για μια γεμάτη κομψότητα βόλτα στο Νησί των 
Αρωμάτων, με βρετανική αύρα και αέρα εποχής. 

Η διοργάνωση ξεκίνησε στο Λονδίνο το 2009 και έφτασε στην Ελλάδα τον Νοέμβριο 
του 2014 στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια φιλοξενίας του 
Poseidonion Grand Hotel. Το Tweed Run έχει πλέον ανακηρυχθεί σε θεσμό, με πλήθος 
συμμετεχόντων να ανανεώνουν το ραντεβού τους κάθε χρόνο και να απολαμβάνουν 
την πιο vintage ποδηλατάδα. 

Με αφετηρία την πλατεία Ποσειδωνίου και φόντο τον Αργοσαρωνικό, οι 
συμμετέχοντες θα περιηγηθούν στο σπετσιώτικο τοπίο και τα πιο εμβληματικά 
σημεία του νησιού. Το πικνίκ μέσα στη φύση, οι αγώνες δεξιοτήτων, τα καλλιστεία για 
την ανάδειξη της πιο επιτυχημένης εμφάνισης, αλλά και το “Concours d’ Elégance” 
για τη βράβευση των ποδηλάτων υπόσχονται να προσφέρουν και φέτος μοναδικές 
στιγμές. Το ατμοσφαιρικό τριήμερο θα ολοκληρωθεί με το καθιερωμένο πάρτι στο 
lobby του Ποσειδωνίου, με τη μουσική και το χορό να πρωταγωνιστούν. 

Καλογυαλισμένα ποδήλατα, καλαίσθητες παρουσίες γεμάτες στιλ, χαρούμενη διάθεση 
και ρετρό ατμόσφαιρα μεταφέρουν τη φημισμένη αγγλική κομψότητα στις Σπέτσες 
του σήμερα. 

Το Tweed Run πραγματοποιείται και φέτος με την υποστήριξη του Ελληνικού 
Μουσείου Ποδηλάτου. 

Τι είναι το Tweed Run 

Μια ξεχωριστή ποδηλατάδα, που ξεφεύγει από τα καθιερωμένα και μας ταξιδεύει 
στον χρόνο! Vintage αισθητική και κομψότητα συναντώνται σε μια βόλτα με το δικό 
της ποδηλατικό και ενδυματολογικό στιλ! 
Οι tweed runners φορούν το αγαπημένο τους vintage σύνολο, ανεβαίνουν σε 
ποδήλατα εποχής και απολαμβάνουν μια μοναδική διαδρομή στην εξοχή. Βόλτα 
κάτω από τον λαμπερό ήλιο, στάση για τσάι και πικνίκ στην ύπαιθρο, πειράγματα 
για την ανάδειξη της καλύτερης ενδυμασίας, αγώνες δεξιοτήτων και ορθοπεταλιές, 
χαρούμενα πρόσωπα σαν να έχουν βγει από μια άλλη εποχή γεμάτη φινέτσα κι 
αθωότητα.
Στο Tweed Run το tweed ύφασμα έχει την τιμητική του όπως και τα vintage 
παντελόνια, σακάκια, μάλλινα πουλόβερ και παλτό, οι φούστες ποδηλασίας και 
κάπες για τις κύριες και αξεσουάρ όπως παπιγιόν, φουλάρια, γραβάτες, τιράντες 
και τραγιάσκες για τους κυρίους.
Στιγμές του Χθες αναβιώνουν στο Σήμερα και αναδεικνύουν τη σημασία της 
απόλαυσης της στιγμής. Ο χρόνος κυλά αργά, η κομψότητα και η ευγένεια 
πρωταγωνιστούν και η φύση μας προσκαλεί απλόχερα να γευτούμε όλα όσα μας 
προσφέρει!



Πληροφορίες - Συμμετοχές
+30 210 9222525

Συχνές Tweed απορίες

Δεν έχω ποδήλατο
Δεν πειράζει! Μπορείτε να νοικιάσετε από 
τα συνεργαζόμενα καταστήματα ποδηλάτων 
των Σπετσών. 

Δεν έχω vintage ποδήλατο
Και πάλι δεν πειράζει! Μπορείτε να το 
διακοσμήσετε αλλά και πάλι δεν είναι 
απαραίτητο.

Δεν έχω tweed
Όπως θα διαβάσατε και παραπάνω, 
υπάρχει μια ολόκληρη λίστα από 
εναλλακτικές λύσεις για το ντύσιμό σας. 
Αν δεν έχετε παπιγιόν, φορέστε γραβάτα, 
αν δεν έχετε tweed, φορέστε κοτλέ. Όλοι 
έχουμε στην ντουλάπα μας κάτι από αυτά!

Τι άλλο χρειάζεται να φέρω;
Την πιο fun, tweed διάθεσή σας.

Ενδυματολογικός Κώδικας

Ακούσατε tweed και σας έπιασε πανικός; 
Στο Tweed Run, φυσικά τα tweeds έχουν 
την τιμητική τους, αλλά μπορείτε να 
φορέσετε οτιδήποτε vintage! 

Σας δίνουμε μερικές ιδέες:
Tweed κοστούμια & σακάκια
Γιλέκα
Κοτλέ παντελόνια, φούστες
Καρό πουκάμισα
Κάλτσες με ρόμβους
Τραγιάσκες
Παπιγιόν
Regimental ties 
Φουλάρια
Τιράντες
Brogues
Clarks
Barbour
Κάπες

Και ό,τι άλλο σας κάνει να αισθάνεστε 
όμορφα!

Ελληνικό Μουσείο 
Ποδηλάτου 

Με μια πλούσια και εντυπωσιακή 
συλλογή κλασικών μοντέλων το 
Ελληνικό Μουσείο Ποδηλάτου 
προσφέρει μια μοναδική περιήγηση 
στον κόσμο του ποδηλάτου. 
Προπολεμικά και μεταμολεμικά, 
πόλης και αγωνιστικά, όλα 
αριστοτεχνικά αναπαλαιωμένα και 
διατηρημένα σε άψογη κατάσταση, 
προσκαλούν τον επισκέπτη σε ένα 
μαγικό ταξίδι στον χρόνο. 

Πέραν της συλλογής ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ειδικά 
διαμορφωμένος χώρος του 
Μουσείου, στον οποίο λειτουργεί 
εργαστήριο αναπαλαίωσης και 
συντήρησης σπάνιων ποδηλάτων και 
όπου ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή 
με ό,τι σχετίζεται με το ποδήλατο 
από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι 
και σήμερα.

Ιθύνων νους όλου του εγχειρήματος 
υπήρξε ο Ιωάννης Σινάνογλου. 
Δεινός γνώστης του αντικειμένου 
ασχολήθηκε με προσήλωση και πολύ 
μεράκι με την ανακατασκευή και 
συντήρηση κλασικών μοντέλων, 
δίνοντας πνοή σε ποδήλατα-αντίκες 
και δημιουργώντας το πρώτο 
Μουσείο αποκλειστικά για παλαιά 
ποδήλατα, το οποίο και άφησε 
παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.



Ενδεικτικό Πρόγραμμα Ποδηλατάδας (ΕΠΠ)
(a true tweeder never tells his whereabouts...)

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου

13:00 - 19:00     Εγγραφές στο Poseidonion Grand Hotel
20:30                 Προβολή ταινίας “Ο Αξιαγάπητος Κύριος Τροχίδης” στο Ciné Titania*  

    (προαιρετικό)
22:30                 Ραντεβού στο Spetsa Bar* (προαιρετικό)

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 

09:30      Εγγραφές στο Poseidonion Grand Hotel
10:00     • Men’s Grooming από το 1900 The Barber Shop και την  
     ομάδα του Παναγιώτη Γρηγορίου
               • Bike Checkup από τη Freewheel Bikes
11:00     Tweed chat: To know us better στη θρυλική βεράντα του  
     Ποσειδωνίου
12:00      Event briefing
12:30      Let the ride begin
13:00     Στάση στο Orloff Restaurant
13:45     Στάση για πικνίκ με Hendrick’s Midsummer Solstice Gin & Tonic στο     
                           Παλιό Λιμάνι
17:00     Beauty pageant στο Poseidonion Grand Hotel & βραβεύσεις
21:00     Party στο Poseidonion Grand Hotel με Hendrick’s Midsummer 
     Solstice Cocktails και ρετρό μουσικές επιλογές από τη DJ Nua 

Κυριακή, 13 Οκτωβρίου

Late Breakfast 10:30 - 12:30 στο Poseidonion Grand Hotel* (προαιρετικό)

12:30       Βραβεύσεις Ποδηλάτων / Concours d’ Elegance στο Ciné Titania 

*Δεν περιλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής 

Υποστηρικτές

Χορηγός Επικοινωνίας

Σε συνεργασία με το Υπό την αιγίδα

Μεγάλος Χορηγός

Διοργανωτής
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